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SAMMANFATTNING 

Sjuksköterskor har enligt lag skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om när ett 

barn far illa. Trots det är det anmärkningsvärt få anmälningar från hälso- och sjukvården som 

når socialtjänsten. Syftet med studien är att, inom barnhälso- och sjukvården, beskriva 

specialistutbildade sjuksköterskors upplevelser vid misstanke om när ett barn som far illa. 

Specialistutbildade sjuksköterskor inom barnhälsovård, slutenvård och skolhälsovård deltog. 

Kvalitativa fokusgruppintervjuer. Resultatet visade upplevelsen att möta barn som far illa, 

upplevda hinder samt hur hindren kan överstigas. Studiens resultat ger betydelse för 

omvårdnaden, ger ökad kunskap och genom det kan fler barn upptäckas. Vidare forskning 

anses vara relevant. 

Nyckelord: barn som far illa, specialistsjuksköterska, upplevelser, hinder, ansvar, anmälan 

  



 
 

ABSTRACT 

Nurses have a statutory duty to report to the social services when suspecting a child is being 

abused. Despite this, it is remarkably low amount of notifications from the health care 

services that reaches the social services. The aim of the study is that, in children's health care, 

describe specialist trained nurses' experiences of suspected when a child is in distress. 

Specialist nurses in pediatric care, inpatient and school nurses participated. Qualitative focus 

group. The result showed how it feels to face child abuse, what barriers are perceived and 

how barriers can be exceeded. The result of the study give importance to care, provide greater 

knowledge and child abuse can be recognized. Further research is considered relevant.  

Keywords: child abuse, specialist nurse, experiences, obstacles, responsibility, notifications 
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INTRODUKTION 

 “Jag vill bort. Jag vill hitta ett ställe där jag känner mig trygg. För jag har rädslan att 

komma hem. Jag vågar egentligen inte. Kommer jag bli slagen nu..? Man vet ju aldrig. 

Jag vill ha hjälp…“ (Barnperspektivet, 2013). 

 Misshandel och försummelse av barn är ett hälsoproblem som oftast inte är 

synligt och mörkertalet är stort. Vårdpersonal kan ibland tillåta det att vara osynligt då det är 

för svårt att hantera (Tilden et al., 1994).  

Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården är enligt lag skyldiga att anmäla till 

socialnämnden vid misstanke om att ett barn far illa. Enligt Barnskyddsutredningen gällande 

Lag om stöd och skydd för barn och unga (SOU 2009:68) är det dock få anmälningar som 

rapporteras till socialnämnden vid misstanke om att ett barn far illa. Socialstyrelsen i sin tur 

har en uppfattning om att hälso- och sjukvården inte alltid uppmärksammar de barn som 

misstänks vara utsatta för fara, vilket då leder till brister i anmälningsskyldigheten 

(Regeringskansliet, 2012).  

Genom ökad kunskap om sjuksköterskors upplevelser då ett barn far illa samt vilka hinder 

som finns och hur de kan överstigas, kan en ökad upptäckt av de här barnen ske. 

 

BAKGRUND 

Barn som far illa 

Barn som far illa kan definieras då ett barn inte får sina fysiska- och psykiska 

behov tillgodosedda. Det här i sin tur kan leda till en fysik- och psykisk underutveckling hos 

barnet (Nilchian et al., 2012). Begreppsförklaringen av ett barn som far illa kan delas in 

fysisk- och psykisk misshandel, fysisk- och psykisk försummelse, kränkningar samt sexuella 

övergrepp (Socialstyrelsen, 2004). 

Fysisk misshandel är den största orsaken till barns utsatthet här i Sverige. 

Ungefär vart tionde barn i Sverige beräknas leva i en sådan riskmiljö (Socialstyrelsen, 2012). 

Enligt Lindberg och Lagercrantz (2006) är definitionen på fysisk misshandel en medicinsk 

påvisbar skada som har orsakats barnet av någon vuxen i barnets närhet (Lindberg & 

Lagercrantz, 2006). Barnet uppvisar skador av olika slag som till exempel frakturer, 
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blåmärken samt upprepade olycksincidenter (Paavilainen, Astedt-Kurki, Paunonen-Ilmonen, 

& Laippala, 2002). I en studie (Pollak, Cicchetti, Hornung, & Reed, 2000) visas det att barn 

som utsatts för fysisk misshandel likställer ansiktsuttryck som neutralitet och ilska, däremot 

ser de skillnad på glädje och ilska. Det här kan tolkas att ett barn som möter ett neutralt 

ansikte hos en medmänniska kan uppfatta det som att personen är arg (Pollak et al., 2000). 

Den psykiska misshandeln kan ses mer som ett upprepande mönster där barnet 

dagligen lever i en destruktiv miljö eller utsätts för medvetet emotionellt lidande. Den 

destruktiva miljön kan innefatta att barnet fostras till ett asocialt uppförande, vistas i 

våldsamma miljöer eller isoleras från omvärlden. Det medvetna emotionella lidandet kan 

innebära kränkande ord, kallsinnighet, omöjliga krav samt en vägran att ta till sig barnets 

åsikter och tankar (Lindberg & Lagercrantz, 2006). 

Den fysiska försummelsen kan innefatta att barnet inte får sina basala behov 

uppfyllda (Lindberg & Lagercrantz, 2006). Det kan innebära att barnet har en bristande 

hygien, bristande kosthållning samt inte får den medicinska- och preventiva vård som behövs. 

Det kan även innebära ett hem som inte är säkerhetsanpassat, barnet inte har årstidsanpassade 

kläder, inte får möjlighet till sömn och återhämtning samt inte får möjlighet att bo i en trygg 

hemmiljö. Den här typen av försummelse sker ofta under lång tid och kan därför skada barnet 

på lång sikt (Socialstyrelsen, 2004). 

Den psykiska försummelsen definieras när barnets mentala hälsa sätts på spel. 

Även den här typen av försummelse sker under en längre tid och kan resultera i allvarliga 

konsekvenser hos barnet (Socialstyrelsen, 2004). Den psykiska försummelsen kan vara 

svårare att upptäcka då den oftast sker i det gömda (Lindberg & Lagercrantz, 2006) exempel 

kan vara då föräldrarna inte kan befrämja barnet emotionellt, mentalt, socialt eller moraliskt 

(Magnusson, Blennow, Hagelin, & Sundelin, 2009). Barn som utsätts för försummelse kan ha 

svårigheter att se skillnad i ansiktsuttryck hos människor de möter. De kan ha svårt att se 

skillnad på ett sorgset och ett lyckligt ansikte vilket är oroväckande då glädje är det första 

ansiktsuttryck barn lär sig (Pollak et al., 2000). 

Gällande sexuella övergrepp är mörkertalet stort (Socialstyrelsen, 2012). 

Sexuella övergrepp innefattar att en vuxen utnyttjar en minderårig till att utföra eller 

medverka till handlingar med sexuell innebörd. En tillfredställelse av den vuxnes sexuella 

behov sker genom barnet (Lindberg & Lagercrantz, 2006). Den vuxne drar orättmätig fördel 

av barnets beroendeställning och barnets integritet såras. Det sexuella övergreppet sker mot 
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barnets vilja och är en handling som barnet ej kan förstå eller ge samtycke till.  Övergreppen 

varierar och kan handla om verbala sexuella antydningar, smekningar på bröst eller 

könsorgan, blottning inför barnet samt fullbordade vaginala, anala eller orala samlag 

(Socialstyrelsen, 2004). 

Kränkningar är något som förekommer i alla typer av psykiska- och fysiska 

övergrepp. Kränkande handlingar kan innebära att barnet behandlas på ett nedvärderande vis 

och barnets personlighet angrips. Barnets kan få sitt utseende-, språk- eller förmåga 

kommenterat på ett nedlåtande sätt samt utsättas för verbal förnedring framför kompisar 

(Socialstyrelsen, 2004).  

Viktigt att poängtera är att barn som far illa inte alltid behöver visa symtom som 

är tydliga och kroppsliga, utan barn kan även visa att det inte mår bra genom sitt beteende. 

Exempel på detta kan vara ängslighet, hyperaktivitet, passivitet och/eller aggressivitet 

(Söderman & Jackson, 2011). Sen finns det de barnen som tillsynes mår bra och är 

välfungerande. De här barnen är en stor utmaning för personal i hälso- och sjukvården att 

upptäcka (Lagerberg, 2001). 

Barnets rättigheter 

Ur ett globalt perspektiv skyddas barnens rättigheter av FN:s barnkonvention. 

Barnkonventionen är ett internationellt avtal som består av 41 artiklar som illustrerar de 

mänskliga rättigheterna. Barn som far illa kan återkopplas till artikel sex som belyser barnens 

rätt till liv, överlevnad samt utveckling. Artikel nitton är även lämplig att klarlägga då den 

handlar om barnens rätt till skydd mot övergrepp (Unicef, 2009).  

Föräldrarnas skyldigheter. Föräldrar har enligt lag skyldighet att ge sitt/sina 

barn god omvårdnad, trygghet och respekt. Barnet får inte heller utsättas för fysisk 

misshandel eller annan kränkande handling (Sveriges Riksdag, 1949). I vissa fall klarar inte 

föräldrarna av att ta hand om sitt barn på bästa sätt. Föräldrarna kan exempelvis ha ett 

missbruk som gör att barnets omsorg inte prioriteras. Barn som lever under sådana 

missförhållanden är beroende av att samhället visar sitt ansvar och anmäler sin oro för barnet 

(Socialstyrelsen, 2004). Föräldrarna kan också vända sig till socialtjänsten om råd och stöd i 

sitt föräldraskap. Kommer anspråket från föräldrarna kallas det istället för ansökan 

(Vårdguiden, 2011).  
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Socialnämndens skyldigheter. När föräldrar visar en sviktande omsorg till sitt 

barn är det socialnämndens uppgift att hjälpa familjen så att barnet kan få en gynnsam 

uppväxt. Arbetssättet utgår från FN:s barnkonvention där barnets bästa står i fokus 

(Socialstyrelsen, 2004). Enligt 5 kap. 1 a § SoL krävs det samverkan mellan myndigheter som 

i sitt arbete möter barn och ungdomar, såsom hälso- och sjukvården, för att socialnämnden 

ska kunna få kännedom om att ett barn far illa (Sveriges Riksdag, 2001).  

Hälso- och sjukvårdens skyldigheter. Professionella yrkesutövare i hälso- och 

sjukvården styrs av offentlighets- och sekretesslagen (1177.se). Uppgifter får inte lämnas ut 

till andra myndigheter eller privatpersoner om inte personen ifråga godkänner det. Det här i 

enlighet med offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 kap. 10, 1 § ”Att sekretess till skydd 

för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, 

om den enskilde samtycker till det” (Sveriges Riksdag, 2009). Det finns dock undantag då 

sekretessgränsen kan överstigas, exempel kan vara då ett barn far illa. Personal inom hälso- 

och sjukvården har då skyldighet att både anmäla iakttagelsen och lämna ut information till 

socialtjänsten som har relevans i utredningen (Socialstyrelsen, 2003). Det här är i enlighet 

med offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, kap. 10, 2 § ”Sekretess hindrar inte att en 

uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den 

utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet” (Sveriges Riksdag, 2009). 

Endast misstanken att ett barn far illa är, som tidigare nämnt, skäl nog att anmäla. Anmälaren 

behöver inte ha klara bevis eller belägg, dock är det svårt att inte väga in det när anmälan väl 

ska göras (Socialstyrelsen, 2004). En anmälan är per definition de uppgifter som lämnas till 

socialnämnden vid misstanke om att ett barn far illa. En anmälan kan aldrig återtas, men 

anmälaren är skyldig att informera socialnämnden om det sker en förändring i 

omständigheterna eller om anmälan skulle vara oriktig (Socialstyrelsen, 2003). 

Anmälningsskyldigheten innebär att barnets behov alltid sätts främst och beskrivs i 

socialtjänstlagen 14 kap. 1§:  

”/…/Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra 

myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om 

något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 

skydd/…/” (Socialstyrelsen, 2003, sid 71). 
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Vid behov av anonym konsultation kan socialtjänsten rådgöras med hur/om 

anmälningsprocessen ska gå vidare. Anmälaren bör prata med barnets föräldrar innan 

anmälan görs, men det är dock ingen skyldighet. En anmälan behöver inte betyda att barnet 

kommer omhändertas, utan barnet och familjen kan exempelvis erbjudas stöd i vardagen. 

Viktigt är att barn som far illa uppmärksammas tidigt så att hjälp kan erbjudas innan 

situationen eskalerar (Socialstyrelsen, 2004).  

Sjuksköterskors anmälningsbenägenhet 

En grundlös anmälan kan leda till lidande hos barnet, familjen och hos en själv 

och därför vill oftast anmälaren vara säker på sin sak (Socialstyrelsen, 2004), trots vetskapen 

om att riskerna ökar ju längre tid det tar innan anmälan görs (Francis et al., 2012). Som hälso- 

och sjukvårdspersonal är det därför viktigt att kunna identifiera tecken på barn som lever 

under misshandel eller försummelse, hur rapportering av misstanke sker och hur ett samarbete 

med socialtjänsten kan se ut (Ben Yehuda, Attar-Schwartz, Ziv, Jedwab, & Benbenishty, 

2010). Det sistnämnda kan styrkas av Socialstyrelsen (2012) som visar att barnsjuksköterskor 

som upplever samverkan från socialtjänsten lämnar fler anmälningar. 

Anmälningsbenägenheten ökar också vid synliga skador, när föräldrar har ett avvikande 

beteende, samt föräldrar som inte samtycker till förändring, om barnet kommer från en etnisk 

minoritet och om tidigare insatser från socialtjänsten finns. Anmälningsbenägenheten 

påverkas även av graden av övrig arbetsbelastning, hur lagar tolkas samt arbetsplatsens 

rutiner och sätt att se på barn som far illa (Ibid.). 

En studie (Lagerberg, 2001) visar dock att kunskapen och medvetenheten som 

sjuksköterskor besitter om utsatta barn är anmärkningsvärt låg (Ibid.). Det här stärker även en 

redovisning gjord av Socialstyrelsen där hälso-och sjukvården hade minst antal anmälningar i 

jämförelse med polis och skol- och barnomsorg. Anmälningsbenägenheten påvisar den 

toleransnivå som varierar från person till person, vilket i sin tur innebär att anmälan görs 

utifrån individens egen tolkning (Socialstyrelsen, 2012).  

 

 

 

 



12 
 

PROBLEMFORMULERING 

Barnspecialiserade sjuksköterskor ingår i de professioner som möter barn och 

ungdomar i det främsta ledet och har därför ett stort ansvar att identifiera barn som far illa 

(Ben Yehuda et al., 2010). Hur upplevs mötet med barn som misstänks fara illa? Vilka hinder 

finns till att upptäcka och anmäla? Hur kan hindren överstigas? 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att, inom barnhälso- och sjukvård, beskriva 

specialistutbildade sjuksköterskors upplevelser vid misstanke om när ett barn far illa. 

 

METOD 

Syftet i studien har valts att besvaras genom en kvalitativ forskningsintervju i 

form av fokusgrupper med specialistsjuksköterskor. Den kvalitativa forskningsintervjun 

används för att få inblick i hur respondenterna upplever det studerade ämnet utifrån den egna 

livsvärlden (Kvale, Brinkmann, & Torhell, 2009). För att få en bred synvinkel på ämnet, barn 

som far illa, intervjuades sjuksköterskor inom olika områden som arbetar med barn inom 

hälso- och sjukvård. Detta resulterade i en fokusgrupp från barnhälsovård, en från 

skolhälsovård och en från slutenvård. 

Studien skrivs enligt tidsskriftformatet i Journal of Pediatric Nursing. 

Fokusgruppintervju 

En fokusgruppintervju innebär att en grupp av människor sitter och diskuterar 

ett ämne där deras åsikter och erfarenheter efterfrågas (Polit & Beck, 2010). Fokusgrupper är 

en bra metod då känsliga och tabubelagda ämnen tas upp. Det här för att det genom 

gruppinteraktionen kan vara underlättande att uttala synpunkter som annars kan vara svåra att 

uttrycka (Kvale et al., 2009). Fokusgruppintervjuer kännetecknas av att respondenterna själva 

för ett samtal i gruppen och att intervjuaren endast styr samtalet så att fokus inte försvinner 

ifrån ämnet. Intervjuaren observerar både via synen och hörseln för att ta in så mycket 

information som möjligt (Trost, 2010). Vid fokusgrupper är inte målet att alla ska komma 
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överens om frågan eller hitta lösningar, utan målet är att få fram så många olika åsikter och 

uppfattningar om ämnet som möjligt (Kvale et al., 2009).  

Urval 

För att kunna avgränsa vilka respondenter som kan delta i studien har författarna 

vissa kriterier som respondenterna bör uppfylla, detta kallas inklusionskriterier (Polit & Beck, 

2010). Inklusionskriterierna för denna studie var att respondenterna var specialistutbildade 

sjuksköterskor och arbetade med barn i åldrarna 0-12 år inom barnhälsovård, skolhälsovård 

eller slutenvård.  

Rekryteringsfasen gick till på olika sätt inom de olika områdena. Inom 

slutenvården kontaktades avdelningscheferna till barnavdelningarna som i sin tur gav förslag 

om specialistsjuksköterskor som kunde passa för studien. Sedan kontaktade författarna de 

utvalda via e-mail. Inom skolhälsovården kontaktades en skolsjuksköterska slumpmässigt via 

telefon. Skolsjuksköterskan tog med sig förfrågan till ett skolsjuksköterskemöte i kommunen 

och återkom efter det med namn om vilka som kunde tänka sig delta. I den tredje gruppen, 

barnhälsovården, fanns en kontakt med en barnhälsovårdssamordnare som var en mellanlänk. 

Denna grupp ansågs vara svårrekryterad då de var i en hektisk fas i sitt arbete och ej ansåg att 

det fanns tid att delta. Ett flertal försök att nå sjuksköterskor via mail och telefon gjordes utan 

resultat. Slutligen deltog författarna på ett barnhälsovårdsmöte där information gavs 

muntligen. Detta resulterade i att fyra sjuksköterskor ville delta. Respondenterna i samtliga 

grupper fick vid förfrågan att delta ett informationsbrev via e-mail, med information om 

fokusgruppsintervjuer samt praktisk information (Se Bilaga 1). 

Sammanlagt var det sexton stycken respondenter som deltog i de tre olika 

fokusgruppsintervjuerna. Respondenterna hade varit yrkesverksamma inom barnhälso- och 

sjukvård i 2-37 år. Samtliga hade en specialistsjuksköterskeutbildning, antingen som 

distriktsjuksköterska eller som barnsjuksköterska.  

Datainsamling 

Insamling av data skedde via tre fokusgrupper under en månads tid. En 

fokusgrupp bör helst bestå av 6-10 personer (Kvale et al., 2009). Fokusgrupperna bestod av 

mellan fyra till sex specialistutbildade sjuksköterskor som arbetar med barn och intervjuerna 

varade mellan 60-80 minuter vardera.  



14 
 

 Intervjutillfällena bör ske i en lokal som är så ostörd som möjligt och där 

respondenterna ska kunna känna en trygghet (Trost, 2010). Fokusgrupperna skedde i ett 

konferensrum på ett sjukhus vilket innebar att det var helt ny miljö för två av fokusgrupperna. 

Den tredje gruppen, slutenvården, var fortfarande på sin arbetsplats på sjukhuset dock ej i 

anslutning till sin avdelning.   

Då studien genomfördes av två författare var båda närvarande vid alla 

intervjutillfällena. Dock hade endast en av författarna ansvaret att leda intervjun som en slags 

moderator. Den andra hade i uppgift att agera som stödperson genom att sitta i bakgrunden 

och gjorde inlägg då det behövdes. Att ha ansvaret vid intervjuerna växlades mellan de båda 

författarna från gång till gång.  

Intervjutillfällena inleddes med att författarna presenterade sig, drog praktisk 

information samt berättade om studien och varför det ämnet hade valts. En intervjuguide hade 

uppförts där olika frågeområden belystes (Se Bilaga 2). En intervjuguide används för att 

försäkra att alla frågeområden tas upp i intervjun, den är som ett stöd för intervjuaren. Det 

finns olika sätt att föra en intervju i fokusgrupp: strukturerad- eller ostrukturerad 

intervjuguide. Den strukturerade intervjuguiden tyder på att intervjufrågorna är mer styrda för 

att leda in deltagarna på rätt spår. Den ostrukturerade intervjuguiden består av bredare 

ämnesområden, där det inte finns någon uppenbar målsättning vad deltagarna ska komma 

fram till. Deltagarnas egna upplevelser är det viktiga. Båda teknikerna kan kombineras till en 

halvstrukturerad intervjuteknik, där intervjun varken är ett slutet frågeformulär eller ett öppet 

vardagssamtal (Wibeck, 2010). Den halvstrukturerade intervjutekniken innebär att det finns 

en rad med teman och förslag till frågor (Kvale et al., 2009). 

Författarna till den här studien valde att använda sig av en halvstrukturerad 

intervjuteknik med narrativa frågor då det ansågs bäst för att besvara syftet. Något som helst 

ska undvikas är redan formulerade frågor i intervjuguiden då det kan styra intervjuerna och 

information kan missas. Att vara följsam till vad respondenterna säger i intervjun och att inte 

följa intervjuguiden slaviskt är viktigt för att få ett bra flöde och att fånga upp vad som sägs 

(Trost, 2010). Intervjuerna inleddes med att intervjuaren ställde den centrala och breda frågan: 

”Vad tänker ni på när ni hör begreppet ”barn som far illa”?”. Ofta resulterade frågan till att 

diskussionen kom igång bra i fokusgruppen och att respondenterna började slappna av då 

samtalet flöt på.  
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Intervjuerna spelades in med ljudupptagare för att det som sagts under 

intervjutillfället skulle kunna transkriberas. Ljudupptagaren placerades mitt på bordet som 

respondenterna satt runt. Transkribering innebär att en detaljerad utskrift av allt som sagts 

under intervjun skrivs ner (Bryman, 2003). Användning av en ljudupptagare är det vanligaste 

sättet att registrera intervjuer. Det ger intervjuaren möjlighet att fokusera helt på det som sägs 

och koncentrera sig på ämnet. Tonfallen, pauserna och orden registreras och intervjuaren kan 

lätt backa tillbaka för omlyssning av det som sades. Med fördel kan även ibland 

kompletterande anteckningar göras för att komma ihåg vissa betydelsefulla partier (Kvale et 

al., 2009). Transkriberingen påbörjades i samband efter varje intervju för att inga viktiga 

detaljer skulle glömmas bort. Sammanlagt fick författarna 48 sidor med transkriberad text. 

Dataanalys 

Studiens syfte besvarades genom en kvalitativ innehållsanalys av den 

transkriberade texten. Data kan analyseras genom manifest- eller latent innehållsanalys. Den 

manifesta innehållsanalysen syftar på att beskriva det uppenbara, medan den latenta 

innehållsanalysen handlar om att tolka det som sägs (Graneheim & Lundman, 2004). Då 

författarna ville beskriva den verkligt upplevda känslan från respondenterna gjordes 

dataanalysen genom en latent innehållsanalys. 

Innehållsanalysens första steg är att läsa materialet ett flertal gånger. Efter det 

påbörjas textbearbetningen med att dela in texten i meningsbärande enheter som belyser 

innehållet i materialet. För att kunna se det väsentliga i meningen kondenseras texten och det 

som har en innebörd får stå kvar. För att kunna sammanfatta texterna som tagits ut sker en 

kodning vilket innebär en abstraktion till ett eller två ord. De kodade meningsenheterna 

sammanställs sedan i olika kategorier och underkategorier som sedan är grunden för resultatet 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Under analysprocessen var studiens syfte hela tiden utgångspunkten. 

Analysarbetet påbörjades genom att båda författarna läste igenom texterna noggrant var för 

sig några gånger för att sedan ha en gemensam genomgång av texterna. Texterna bearbetades 

därefter som ovan och kategorier och underkategorier bildades som sedan resulterade i olika 

teman (Se Bilaga 3). Ett tema är en röd tråd genom texten som står under och ger det en 

mening. Under temat skapas kategorier för binda samman temats röda tråd (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). Därefter klipptes all text isär och rådata, det vill säga citaten, 
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placerades under de kategorierna de tillhörde för att få en lättare överblick om vad som 

egentligen stod. Teman, kategorier och underkategorier har under analysprocessens gång 

bearbetats och förfinats till presentationen av det slutgiltiga resultatet. Analysen resulterade i 

fyra olika teman där de två första temana har kategorier. De två sista teman har både 

kategorier och underkategorier då de var mer djupgående och underkategorier krävdes för att 

få en mer tydlig struktur. 

Forskningsetiska aspekter 

Vid kvalitativa forskningsintervjuer finns det etiska aspekter att ta hänsyn till. 

Studien krävde ett informerat samtycke från deltagarna. Ett informerat samtycke innebär att 

respondenterna får information om studiens syfte, vilka nackdelar och fördelar det finns med 

att delta samt att deltagandet är frivilligt och att de kan dra sig ur när så önskas. Deltagarna 

måste även få sin konfidentialitet säkrad, vilket innebär att data som kan igenkänna deltagarna 

inte kommer att blottas. Det är även viktigt att beakta eventuella personliga konsekvenser hos 

deltagarna, till exempel att deltagaren berättar saker under intervjun som de senare kan ångra 

(Kvale et al., 2009). Respondenterna informerades både i informationsbrevet (Se bilaga 1) 

och vid introduktionen innan fokusgruppsintervjun, om deras frivillighet att delta och att de 

hade rätt att avbryta sitt deltagande när de ville under intervjun. De informerades även om att 

deras medverkan är konfidentiell och att allt transkriberingsmaterial kommer förstöras då 

studien är färdigställd.  

Ett etiskt problem vid fokusgrupper kan enligt Trost (2010) vara att deltagarna 

inte alltid kan förlita sig på att tystnadsplikten hålls i gruppen. Vid en enskild intervju med 

endast intervjuaren blir situationen helt annan och deltagaren kan vara helt säker på att 

tystnadsplikten hålls (Trost, 2010).  Frågor som ställs från forskaren ska vara vetenskapligt 

begrundade. Om studien ska publiceras ska frågan om konfidentialitet åter tas upp med 

deltagarna och deltagarnas godkännande krävs för att studien ska få publiceras (Kvale et al., 

2009). 

Som tidigare nämnt så finns det nämnvärda etiska aspekter att beakta då en 

kvalitativ forskningsintervju genomförs. Det här beror till stor del på grund av den ofrivilliga 

maktpositionen som forskaren har. Trots det är den kvalitativa forskningen en ansats som 

byggs på förtroende, medkännande och ett öppet diskussionsklimat (Kvale et al., 2009). 
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RESULTAT 

Analysen av data resulterade i fyra olika teman: Att möta barn som misstänks 

fara illa, med tillhörande kategorier. Att vara medveten om olika hinder för att upptäcka 

barn som far illa, med tillhörande kategorier. Att känna sig hindrad att anmäla vid 

misstanke om att ett barn far illa, med tillhörande kategorier och underkategorier. Sista 

temat kallas: Att kunna överstiga hinder till att upptäcka samt anmäla vid misstanke om 

när ett barn far illa, med tillhörande kategorier och underkategorier. 

I resultatet används begreppet respondenter och sjuksköterskor vilket innefattar 

de specialistutbildade sjuksköterskor som deltog i fokusgruppintervjuerna. Resultatet består 

av flera citat och för att förtydliga vilken fokusgrupp som har sagt vad refereras varje citat 

med FG 1, FG 2 eller FG 3. 

 

Att möta barn som misstänks fara illa 

 Resultatets första tema beskriver känslan av att det är svårt att möta barn som far 

illa. Respondenterna beskrev känslan av professionellt ansvar, samtidigt som en känsla av 

maktlöshet upplevdes. De här tre aspekterna tillsammans visade hur krävande ämnet, barn 

som far illa, är för sjuksköterskor inom barn- hälsosjukvård.  

Att känna att det är svårt. Barn som far illa är ett begrepp som upplevdes 

negativt för respondenterna och väckte starka känslor. Speciellt ordet oro uttrycktes. ”En oro 

för ett barn” (FG 3). Att området upplevdes svårt och tufft nämndes flera gånger i 

fokusgrupperna. ”För det är ju någonting som är svårt och som vi alla hoppas att vi inte 

hamnar i såklart” (FG 2). 

En svårighet som respondenterna upplevde var att upptäcka barn som far illa. 

De mer självklara fallen där det syns utåt att barnet far illa såsom blåmärken, frakturer eller då 

barnet själv uttrycker det upplevdes lättare att upptäcka. Svårigheten upplevdes ligga mer i de 

diffusa fallen där en stor osäkerhet kunde uppstå om barnet verkligen far illa. ”Räcker det här 

till för att göra något eller är det acceptabelt?” (FG 1). Exempel på det kunde vara då barnet 

hade bristande hygien, trasiga kläder, upplevde utanförskap, led av fetma, inte nådde målen i 

skolan eller anknytningsproblematik mellan förälder och barn. ”För att de flesta av oss som 
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jobbar med det här känner på oss att här är det något som inte är bra, av en eller annan 

anledning. Men det är ingenting som du kan ta på sådär” (FG 1). 

Att känna ansvar. Vetskapen om att det finns en skyldighet i professionen att 

anmäla vid misstanke om att ett barn far illa fanns. ”…att bara vid misstanke så är det ju 

faktiskt en anmälan som ska göras” (FG 2). Ansvaret att finnas till för barnets skull och se till 

barnets bästa upplevdes vara en stor uppgift för sjuksköterskor som arbetar med barn.”…där 

är vi ju ändå liksom barnets försvarsadvokat, vi måste ju hela tiden tänka på barnet” (FG 1). 

Då det fanns kännedom om brister och faror i barnets miljö, upplevdes det som viktigt att ta 

ansvar i sin profession. 

”Då får man verkligen tänka att man är ju här för barnets skull, det gör 

ingenting om föräldrarna inte tycker om mig. För står inte jag upp för barnet 

vem gör det då? Finns ingen annan som gör det” (FG 3). 

 En annan ansvarsaspekt som upplevdes i en del av fokusgrupperna var att det är 

viktigt att inte gå in och börja utreda i familjen. Upplevelsen var hos en del av respondenterna 

att sjuksköterskan endast bör hålla sig till att anmäla då ett möte sker med ett barn som 

misstänks fara illa.  

”Sen är det en viktig sak man ska ha med sig med om barn som far illa. Vad är 

mitt bord? Att man måste kunna skilja på saker och tid ibland. Vad är mitt 

uppdrag?” (FG 2).  

Att bära ansvaret att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa kunde 

upplevas som tungt. Det upplevdes dra mycket energi då situationen var något som ständigt 

fanns med i tankarna. Det upplevdes även att det krävdes mod hos anmälaren för att kunna 

fullfölja sitt ansvar i sin profession. Att anmäla är inte något som upplevs som en enkel 

uppgift. ”Jag säger ju att det krävs mod att göra det här. Det gör det ju. Det är ju enkelt att 

aldrig anmäla men frågan är om samvetet klarar av det? Det är ju mycket samvetsfrågor” 

(FG 1). 

 Att känna maktlöshet. Det talades om att barnet inte väljer sina föräldrar och 

att barnet har de föräldrar de har i en av fokusgrupperna. Att inte kunna påverka eller kunna 

göra något åt det kunde tolkas som en form av maktlöshet hos sjuksköterskan. ”…det är inte 

alltid det är ett renodlat anmälningsfall. Utan man känner att man inte kan byta föräldrar till 

det här barnet och då tycker jag man känner sig lite maktlös, eller mycket maktlös ibland” 
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(FG 2). Exempel på det här kan vara då barnet har en svagbegåvad förälder/föräldrar. Där 

föräldrarna gör så gott de kan men räcker ändå inte till. ” … mamman fick allt stöd i världen 

och hon förstod aldrig hur fel hon gjorde och hur tokigt det var” (FG 1). Trots att barnets 

bästa stod i fokus upplevdes det ändå svårt att bortse från förälderns känslor. Att uttrycka till 

föräldrarna att deras insats som förälder inte var tillräcklig kunde upplevas som svårt då de 

inte ville såra dem, utan egentligen stötta och stärka dem. 

”Ofta är det ju sköra människor, som man tycker synd om också. Men därför får 

man ju tänka så att det är ju oron om barnet, oavsett hur synd det är om 

mamman. Så är det ju oron om barnet som vi ska fokusera på. Det är ju lätt att 

säga och svårt när det kommer till liksom” (FG 1). 

 Ett annat exempel då känsla av maktlöshet upplevdes var då sjuksköterskan ej 

kunde motivera föräldrarna till att göra det som är bäst för barnet. En känsla av att föräldrarna 

inte ville ta till sig sjuksköterskans oro kunde ibland upplevas. En respondent uttryckte en oro 

för ett barn som led av svår fetma och upplevde att barnet påverkades negativt av det. 

Föräldrarna erkände det dock inte som ett problem och ansåg inte heller att en 

livsstilsförändring fordrades. Ett annat ämne som togs upp var upplevelsen av oro för 

invandrande familjer som skaffade fler och fler barn. Oron som väcktes grundades på 

erfarenheten av att familjen tidigare inte klarat av att ta hand om de äldre syskonen. ”Ja, men 

man känner sig väldigt maktlös. Nu har det inte gått så bra med det här barnet och så föder 

de ett barn till” (FG 3). 

Att barnen heller inte kunde välja vilken situation de lever i, utan fick leva i den 

situation föräldrarna valde, ansågs av respondenterna som en form av maktlöshet. Ett exempel 

som kom upp var familjer med ekonomiska svårigheter som behöver arbeta övertid varje dag 

för att få ihop sin ekonomi. De här föräldrarna har inte mycket tid över för sina barn. Barnen 

är mycket ensamma och får klara sig själva vilket de kan fara illa av. 

”Man känner så här, alltså en del kämpar ju och gör det så bra det går. Den 

här flickan somnade ju sent då när den här mamman städade på kvällarna och 

väntade på att mamman skulle komma hem. Men ibland så tänker man att det är 

ju inte optimalt att ha det så på kvällen, det är det ju inte ”(FG 2). 

Ett annat exempel på att barnen inte väljer vilken situation de lever i upplevdes 

då barn bevittnar våld i hemmet. Erfarenheten hos ett par av respondenterna var att det 
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vanligtvis är mamman som väljer att stanna kvar i den destruktiva relationen. Barnet har en 

beroendeställning till sin förälder och får svårt att bryta sig loss själv. Förälderns 

ställningstagande upplevdes därför bli barnets verklighet. ”Även om kvinnan står ut så är det 

inte bra för barnen. Hon väljer ju, hon har en annan möjlighet att välja. Barnen kan inte 

välja, de får ju vara med” (FG 3). 

 

Att vara medveten om olika hinder till att upptäcka barn som far illa 

 Resultatets andra tema beskriver respondenternas upplevda hinder orsakat av 

olika uppfattningar om när ett barn far illa, att inte kunna se igenom den familjebild som 

uppvisas, att barn är lojala mot sina föräldrar samt olika modersmål. 

Att ha olika uppfattningar om när ett barn far illa. Att ha kännedom om vad 

begreppet barn som far illa innefattar upplevdes viktigt för att barnet ska kunna upptäckas. 

Barn som far illa inbegrep dock olika saker för respondenterna och begreppet kan därför 

tolkas på olika vis. En av respondenterna upplevde att alla har sina olika uppfattningar och 

kunskaper. ”Att ramar för barn som far illa är väldigt tolkningsbara från vem som tolkar dem 

också” (FG 2).  

 Den egna uppfattningen hos respondenterna upplevdes kunna spela roll i hur ett 

barn som far illa identifieras. En av respondenterna upplevde det som att det kan bero på den 

omvårdande fallenheten vårdpersonal besitter, som kan leda till ett förnekande om att det 

faktiskt finns andra vuxna som gör barn illa. ”…att vi som vårdpersonal vi är så omvårdande 

och omhuldande och vi vill inte tro” (FG 1). 

En annan som upplevdes under fokusgruppintervjuerna var fördomar om 

familjens socioekonomiska status. ”Det är ju nästan förfärligt att säga, men är man redan en 

socialt utsatt familj så är det lättare att titta på den familjen än en välsituerad familj utåt 

sett/…/ Även om vi vet att det förekommer i alla familjer” (FG 2). 

Att inte kunna se igenom den familjebild som uppvisas. Respondenterna 

kunde ibland uppleva känslan av en falsk familjebild, som i sin tur kunde leda till hinder att 

upptäcka barn som far illa.”…jag tror det är så många barn som far illa som vi inte vet om, 

som vi har svårt att upptäcka” (FG 2).  
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En stor orsak till upplevelsen av en falsk familjebild upplevdes vara den korta 

tid som respondenterna träffade barnen och familjen. Dels var det korta vårdtider på sjukhus 

samt tidsbestämda och förbokade besök på BVC. Respondenterna upplevde att familjen oftast 

har förmågan att samla ihop sig under en kort tid. ”Jag tror, som jag tror vi alla är inne på, 

man ser dem rätt så begränsad tid, Då kan ju både barnet och familjen skärpa upp sig” (FG 

3).  

Respondenterna upplevde även uträknande föräldrar som ger en falsk 

familjebild och tolkas därmed som ett hinder till att upptäcka barn som far illa. Att de 

föräldrar som slår sina barn är uträknande och lär sig att slå sitt barn så att det inte blir synligt 

för omgivningen. ”…man kommer inte med sitt barn med konstiga blåmärken. Man kommer 

inte förrän det är lämpligt” (FG 3). Varvid respondenterna upplevde att tidsbokade besök 

avbokas eller uteblir om barnet har synliga tecken på försummelse eller misshandel. 

Respondenterna upplevde att den falska familjebilden kunde orsakas av att 

familjen vistades i en främmande sjukhusmiljö, och att det kunde påverka upptäckten av barn 

som far illa. En del av respondenterna upplevde att vissa föräldrar backar tillbaka i sin 

uppfostran mot barnet i rädslan att bli missförstådda.  

”En del föräldrar blir annorlunda än vad de är normalt, bara för att de har 

hamnat på sjukhus. Och en del vågar ju inte köra den uppfostran som de gör 

hemma, ibland tycker vi ju det är tvärtom, herregud säg till ditt barn nu. Det här 

måste göras och det här och så. Och en del vågar ju inte. De vågar liksom inte 

ta tag i sitt barn och höja rösten för de är rädda att vad tycker de nu?” (FG 1). 

I motsats till de föräldrar som upplevdes backa i sin uppfostran i sjukhusmiljö, 

upplevde också respondenterna att det fanns de föräldrar som istället reagerar aggressivt mot 

sitt barn. Enligt en av respondenterna kunde det aggressiva beteendet ibland uppfattas som en 

reaktion på stress, något som kanske aldrig hade skett under normala omständigheter.  

”Jag tänker det med att det är stressande miljö att hamna med sitt barn på 

sjukhus och det stressar föräldrarna i sig så det kanske inte är så konstigt att de 

får ett utbrott och blir arg och reagerar på sätt som vi tycker är oj, vad säger 

han nu till sitt barn” (FG 1). 

 Medan en annan respondent upplevde det aggressiva beteendet som en 

varningsklocka – kan de bete sig så illa mot sitt barn här, vad händer då hemma? ”…de som 
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verkligen gör det och som gör det på den nivån då vi börjar bli lite oroliga. Att egentligen 

borde vi kanske bli mer oroliga för de vågar visa det i denna miljö där de är så påpassade” 

(FG 1). 

Att barn är lojala mot sina föräldrar. Samtliga respondenter upplevde att 

barnens lojalitet gentemot sina föräldrar kunde vara ett hinder till att upptäcka ett barn som far 

illa. De upplevde att barnen vill skydda sina föräldrar trots medvetenheten om att det som de 

utsätts för är fel. ”Barnen gör ju alltid nästan, de gör ju allt för att skydda sina föräldrar 

också” (FG 1). En av respondenterna upplevde även att en del barn kanske inte heller förstår 

att det som de utsätts för i hemmet är fel, och det kanske tar flera år innan de kommer till 

insikt. Det beskrevs även händelser där barnet berättat men sedan kommit åter med sin 

förälder och tagit tillbaka det som sagts.  

Att ha olika modersmål. I en av fokusgrupperna upplevdes språket som ett 

hinder för att nå fram till barnet och därmed kunna upptäcka om barnet far illa. Här talades 

det inte om talsvårigheter i sig, utan hinder som uppkommer då vårdare och barnet 

tillsammans med sin familj talar olika modersmål. Dels upplevdes det svårt att använda tolk 

till små barn och tolken i sin tur försvårade bedömningen av barnets livssituation. Tolken 

upplevdes bli en mellanhand där barnets känslouttryck riskerar att försvagas. Upplevelsen var 

då att det kunde leda till en missbedömning och uppfattningen om barnet har faktiska problem 

går förlorat. ”Det är jättesvårt att göra en bedömning om man ska ha tolk” (FG 3). 

 Ett annat problem som också upplevdes vid bruk av olika språk var svårigheten 

att nå familjen. Kallelser skickades, men många gånger var besöken uteblivna. De uteblivna 

besöken upplevdes leda till ytterligare svårigheter att kunna göra en bedömning av barnet och 

dess hemsituation. ”…om vi behöver ändra tiden eller så det går ju inte. Skicka ett brev så får 

man hoppas att någon kan läsa det” (FG 3). 

 

Att känna sig hindrad att anmäla vid misstanke om när ett barn far illa 

 Resultatets tredje tema beskriver hur hinder till att anmäla kan uppstå för 

respondenterna då det upplevs bristande stöd, upplevd osäkerhet samt upplevd rädsla. 

Att känna sig hindrad på grund av bristande stöd. Temats första kategori 

beskriver upplevelsen av att sakna stöd hos kollegor, hos socialtjänsten och i riktlinjer. 
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Att sakna kollegialt stöd. En av aspekterna som upplevdes som ett hinder för 

utebliven anmälan var att vi alla är individer och tänker olika omkring barn som far illa. 

Många av respondenterna kunde uppleva det här som ett problem då de kanske inte alltid fick 

det stöd som de behövde från sina kollegor vid misstanke om när ett barn far illa. ”Jag känner 

verkligen att det här inte känns bra och så kan någon annan tycka helt tvärtom” (FG 1). Det 

här upplevdes kunna resultera i en misstro till den egna intuitionen.  

För en del av respondenterna upplevdes det obehagligt att stå själv bakom en 

anmälan. ”…jag tycker det är jätteläskigt att stå själv bakom en anmälan för kutymen är inte 

riktigt att man gör en anmälan själv, utan att man går ihop” (FG 1). Det här kan tolkas som 

ett hinder till att anmäla då respondenten känner att ett kollegialt stöd är nödvändigt för att 

kunna göra anmälan. 

Det upplevdes även en problematik runt det tvärprofessionella arbetet som ett 

hinder för att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa.  

”I så fall gör jag gärna det. Nä, det tycker jag inte du ska göra, sa kuratorn. Jag 

tror inte att det hjälper barnet. Och då gjordes ingen anmälan. /…/  Jag känner 

nästan att jag inte vågar göra en anmälan för det blir nästan att förhäva sig lite 

ur sin roll som syrra” (FG 1). 

Ett annat fall beskrevs där skolsjuksköterskor ibland kunde uppleva att det 

tvärprofessionella samarbetet mellan lärare var bristande, och kunde i sin tur leda till 

utebliven anmälan vid misstanke om att ett barn far illa. Det kunde dels bero på att lärarna 

inte delgav sina misstankar till skolsjuksköterskan. Ett par av respondenterna berörde också 

problematiken runt sekretessen, som upplevdes leda till ett försvårat samarbete mellan de 

olika yrkeskategorierna. Det försvårade samarbetet kunde resultera i en avsaknad av kollegialt 

stöd. ”Man kan inte prata direkt med lärarna på skolan då man har fått något i förtroende 

eller bara på känn” (FG 2).  

Ett annat hinder till utebliven anmälan vid misstanke då ett barn far illa kunde 

upplevas hos de respondenter som arbetade mer självständigt. En del av respondenterna 

upplevde saknad av att kunna diskutera med sina kollegor. ”Du har ju inte direkt någon att 

bolla med heller. Man kanske bara anar det hela. Vem ska man prata med?” (FG 2). Det här 

upplevdes främst bero på tidsbrist och föreställningen om att alla har sina bekymmer att tas 

med.  
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Att sakna stöd från socialtjänsten. Ett annat upplevt hinder, för anmälan då ett 

barn misstänks fara illa, var upplevelsen av ett bristande samarbete från socialtjänsten. 

Flerparten upplevdes medvetna om socialtjänstens skyldighet att hålla sekretessen om 

familjens situation gentemot anmälaren, såvida inte familjen godkände att informationen 

kunde delges. Trots vetskapen om det här, upplevde respondenterna saknad av bekräftelse att 

misstankarna var befogade. ”Man vill ju egentligen bara få bekräftat att ens misstankar var 

rätt” (FG 1). Respondenterna upplevde det frustrerande att först vara djupt involverad i 

barnets situation, till att sedan inte få någon återkoppling eller feedback från socialtjänsten. 

”Det som känns svårt är ju att inte veta vad som händer. Alltså det tar slut och man är så 

involverad i det här, det blir ju känslomässigt” (FG 1). Den här upplevelsen kan tolkas skapa 

en rådvillhet hos sjuksköterskan, som sedan kunde vara en orsak till utebliven anmälan vid 

nästkommande misstanke om att ett barn far illa.  

En av respondenterna upplevde mindre bra erfarenhet av socialtjänstens 

telefonrådgivning. Respondenten upplevde sig inte hjälpt och drar sig för att använda 

socialtjänstens telefonrådgivning som en resurs. Den här skepsisen till socialtjänsten kan i sig 

spela en betydande faktor i att anmälan vid misstanke om att barn far illa uteblir.  

Att sakna stöd i riktlinjer. Att det inte finns rutiner eller handlingsplaner kan 

upplevas som en förklaring till att anmälan uteblir då ett barn misstänks fara illa. Under 

fokusgruppintervjuerna framkom det att de flesta arbetsplatser upplevs sakna en tydlig 

handlingsplan om hur tillvägagångsättet kan se ut vid misstanke om när ett barn far illa. 

”Rutin kan jag inte påstå att det finns” (FG 1). En del av respondenterna upplevdes även 

osäkra om det ens fanns någon handlingsplan. ”Sen kan jag säga att jag är osäker på hur 

tydliga riktlinjer och rutiner vi har kring det här omkring anmälan” (FG 1).  

 Det framkom dock en misstro till riktlinjer med motiveringen att inget fall är det 

andra likt. ”…det blir liksom rätt så stort och gedigna riktlinjer åt alla dess håll och kanter då 

fallen ser så olika ut” (FG 1). 

 Att känna sig hindrad på grund av osäkerhet. Temats andra kategori 

beskriver respondenternas upplevda hinder till att anmäla, orsakat av osäkerhet om anmälan 

hjälper samt osäkerhet vid kulturkrock. 

 Att uppleva osäkerhet om anmälan hjälper barnet. Ett annat hinder till 

anmälan hos en del av respondenterna, var en osäkerhet på att en anmälan verkligen kunde 
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hjälpa barnet. ”Ja, vad gör de? Vad leder det till? Leder det till något bra är det självklart att 

man ska göra det” (FG 2). Osäkerheten grundades dels i om socialtjänsten anser anmälan 

som befogad och att utredning påbörjas och dels i om familjen i sin tur kommer att acceptera 

det stöd som erbjöds. I de fallen då socialtjänsten erbjöd familjen stöd och familjen avböjde, 

kunde en av respondenterna uppleva det som frustrerande och känna att den egna anmälan 

inte var till någon nytta. ”För ofta är det så, att det inte blir så mycket av det” (FG 2). 

Även en känsla av osäkerhet kunde upplevas då det eventuellt inte räckte med 

en anmälan, utan att det krävdes mer för att något skulle hända i barnets situation. ”Vi är ju 

inte tillräckligt duktiga ändå, vi räcker ju inte till. Det enda vi kan göra är att anmäla och 

anmäla, men det vi gör räcker ju inte” (FG 3). En annan respondent uttryckte sig såhär: ”Det 

är ju de där svåra fallen och där man redan vet att de har de sociala myndigheterna hos sig 

24 timmar om dygnet. Vad mer kan man göra?” (FG 1).  

Att uppleva osäkerhet vid kulturkrock. I två av fokusgrupperna talades det om 

problem som kan upplevas då olika kulturer möts. ”Också svårt när det är familjer från så 

många olika kulturer. Där det i deras land är accepterat att man agar barn” (FG 1). 

Uppfattning om en god uppväxt för ett barn upplevdes kunna skilja sig så starkt åt mellan 

olika kulturer, vilket kan göra det svårt att få med sig föräldrarna i sitt resonemang. Det här 

kan tolkas som att det kunde innebära en högre acceptansnivå hos sjuksköterskan för när ett 

barn far illa, vilket då kan orsaka att anmälan uteblir. En respondent upplevde att synen på 

vad ett föräldraskap innebär också kan skilja sig åt och att barnen i vissa fall inte heller få det 

som de är berättigade enligt FN:s barnkonvention. ”De hålls hemma från skolan för att de ska 

behöva tolka både hit och dit” (FG 3). En av respondenterna upplevdes särskilt bekymrad för 

de här barnen, ”…det är ju en grupp som vi håller ögonen på. De barnen har det ju inte bra 

tycker vi” (FG 3). 

Att känna sig hindrad av rädsla. Temats tredje kategori beskriver rädsla som 

ett upplevt hinder från respondenterna. Rädslan av att ha fel, rädsla av att förlora barnets- och 

föräldrarnas förtroende samt att uppleva rädsla för hot. 

Att uppleva rädsla att ha fel. Ett upplevt hinder till att anmäla vid misstanke att 

ett barn far illa var rädslan att ha fel. En ängslan för att anmäla och sedan få vetskapen om att 

den egna oron för barnet var obefogat. ”Personligen tänker jag, jösses, vad sätter jag igång 

om detta inte stämmer? Vad ställer jag till för familjen? Det är min värsta rädsla” (FG 1). 

Barnets bästa sattes främst, men respondenterna upplevde svårigheter att veta vad som är bäst 
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för barnet? ”Man tvivlar ju in i det sista, gör jag verkligen rätt. Man har ju goda avsikter att 

hjälpa barnet, men man ska också vara medveten om att det kan liksom stjälpa över åt andra 

hållet” (FG 1). Ängslan stärktes då flera av respondenterna upplevde att en obefogad anmälan 

kunde i sin tur orsaka osämja i familjen. 

Att uppleva rädsla att förlora barnets förtroende. Ett beskrivet hinder till att 

anmäla var rädslan att förlora förtroendet från barnet. Respondenterna som arbetade inom 

skolhälsovården upplevde att ett förtroende succesivt uppstod mellan sjuksköterskan och 

barnet. Upplevelsen var då att barnet kunde komma till mottagningen och berätta sin historia. 

”Det är ju ett förtroende man får av det här barnet” (FG 2). En av respondenterna berättade 

om en situation där det upplevdes en osäkerhet om anmälan var befogad. Rädslan att förlora 

förtroendet från barnet ledde därför till att anmälan avvaktades. ”Det kanske är viktigt att 

hålla det här förtroendet så att de ändå vet att de kan komma och prata om det blir värre” 

(FG 2). En av respondenterna stödjer den här upplevelsen grundad på erfarenhet av att ett 

barn tagit avstånd efter anmälan. ”För ibland känner man att barnet kommer och berättar och 

man har lite koll på läget och såhär och sen så anmäler man. Då blir det precis tyst och man 

tappar barnet, tappar liksom hela…” (FG 2). Det upplevdes därefter som svårt att tappa 

barnets förtroende och tilltro. 

Ett hinder till att anmäla upplevdes då det redan fanns en privat relation mellan 

sjuksköterskan och barnet och dess familj. ”Sen kan ju ett hinder vara om man känner dem 

väl, det är ju också ett hinder” (FG 2). Inom slutenvården kan i de fallen ansvarig 

sjuksköterska bytas ut, men på en skola eller BVC kan det vara svårt att få till då det inte 

alltid finns någon annan att tillgå. ”Lite känsligt. På sjukhus kan du ta någon annan då 

istället, men här är det bara en sjuksköterska då som finns” (FG 2).  

Att uppleva rädsla att förlora föräldrarnas förtroende. Att det är svårt att delge 

sina misstankar om att barnet far illa till föräldrarna upplevdes. Särskilt nämndes känsliga 

ämnen såsom att barnet har bristande hygien och luktar illa. Det upplevdes ännu svårare att ta 

upp ämnet om föräldern själv även har en bristande hygien. ”Alltså smutsiga barn, kanske 

inte så att man gör en anmälan om det för man kan se på föräldrarna att de ser också lite 

smutsiga ut när de kommer” (FG 2). En rädsla av att såra föräldern uppstod, och blir föräldern 

sårad upplevdes det leda till att föräldern undviker att gå med sitt barn till sjuksköterskan i 

framtiden. 



27 
 

Ett annat upplevt hinder var rädslan att förlora föräldrarnas förtroende där det 

sedan tidigare finns en god relation. Det fanns även en ängslan för att en eventuell pågående 

relation med syskonen i familjen skulle påverkas på ett negativt sätt.  

”Vad jobbigt att behöva anmäla någon för man får ju så go relation med 

föräldrarna. Dom litar på mig och vi har en fungerande bra relation och sen 

skulle jag säga, jag tycker inte att det här funkar. Jag misstänker att ni behöver 

hjälp, eller jag tror att du misshandlar ditt barn. Då känner jag, vad jobbigt det 

blir. Då kommer ju inte de vilja gå hos mig mer” (FG 3). 

Rädslan att förlora förälderns förtroende stärktes ytterligare då en förälder 

vädjar till sjuksköterskan att ej anmäla. ”En mamma fick förtroende för mig och hon sa att 

bara det inte blir en anmälan här nu. /…/ Vi har fått anmälan på oss innan och jag hoppas 

verkligen inte att du gör något” (FG 1). 

Att uppleva rädsla för hot. Ett annat upplevt hinder till att anmäla kunde vara 

att respondenten kände sig hotad av föräldrarna, familjen och/eller släkten. ”Ett hot helt 

enkelt, det är ett hinder att man är rädd” (FG 2). I en av fokusgrupperna uttrycktes en 

upplevelse av rädsla att kanske senare möta dem privat eller återigen på sin arbetsplats. 

 

Att kunna överstiga hinder till att upptäcka samt anmäla vid misstanke om att ett barn 

far illa 

 Resultatets fjärde och sista tema beskriver hur respondenterna upplever att 

hinder till att anmäla och upptäcka kan överstigas. Hinder beskrivs kunna överstigas genom 

att vara starka tillsammans, att kunna avdramatisera och att kunna uppleva kontinuitet. 

Att vara starka tillsammans. Beskriver temats första kategori där 

respondenterna upplevde att hinder till att anmäla kan överstigas genom att vara starka 

tillsammans genom samråd med familjen, kollegialt stöd, handledning, att chefen står som 

ansvarig samt socialtjänsten. 

Att vara starka tillsammans genom samråd med familjen. Ett sätt att överstiga 

hinder till att anmäla upplevdes genom samråd med familjen. Även om samtal med 

föräldrarna upplevdes som svårt belyste ändå respondenterna betydelsen av att ett samtal ägde 

rum rörande anmälan. ”Det bästa scenariot hade ju varit om man kan prata och tala med 
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föräldrarna att man har gjort den här anmälan” (FG 1). En av respondenterna upplevde att 

föräldrarna kanske heller inte alltid hade en negativ inställning till samtalet.  

”Jag kan tänka att det inte alltid är att föräldrarna tycker att det är fel att man 

gör en anmälan. De kanske har gått och, och äntligen är det någon som gör 

något. Man vet ju inte. Kanske att de känner att nu får jag äntligen hjälp. Så det 

kanske inte alltid är att de tycker det är jobbigt heller” (FG 1).  

Respondenterna upplevde att om samråd om anmälan sker med föräldrarna 

underlättades processen betydligt. Föräldrarna upplevdes också mer motiverade till förändring 

om det gjordes en gemensam ansökan. ”Det är ju lite lättare att säga att nu gör vi en ansökan 

tillsammans” (FG 3). 

Ett par av respondenterna upplevde att relationen med familjen bestod efter det 

att anmälan var gjord. ”De kanske behöver återhämta sig lite grand, men de fall som går 

vidare så får de klart för sig att det är vår skyldighet och innerst inne vill de fixa det här med 

sitt föräldraskap” (FG 3). Den här erfarenheten kan tolkas som ett sätt att överstiga framtida 

hinder till att anmäla. 

Att vara starka tillsammans genom kollegialt stöd. Tidigare i resultatet har det 

framkommit att en saknad på kollegialt stöd kan leda till hinder att anmäla. I motsats till det 

här upplevde respondenterna att genom att vara starka tillsammans med sina kollegor kan 

hinder till att upptäcka samt hinder till att anmäla överstigas. Ämnet barn som far illa 

upplevdes vara viktigt att prata om i arbetsgruppen. ”Jag tänker bara på hur himla viktigt det 

är att prata om det” (FG 1). Dock ansågs det att det gjordes alldeles för sällan, utan det kom 

endast upp då det var något fall som det var osäkerhet om. ”Och vi gör det inte ofta faktiskt, 

det är inget vi pratar om på jobbet alltså. Mer än när vi står där” (FG 1). 

Att ha ett bra kollegialt stöd upplevdes vara en viktig faktor för att kunna 

överstiga hinder. Att få medhåll om att något inte stämmer kan öka tron på att ens intuition 

stämmer. Särskilt stöd från mer erfarna kollegor upplevdes värdefullt. 

”Utan verkligen gå på sin magkänsla och kanske diskuterar med någon annan 

som har mer erfarenhet än en annan. Det är det man behöver många gånger, så 

att man har någon att bolla med. Så att man känner att man är på rätt spår” 

(FG 2). 
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Att gå ihop som en grupp och ta hjälp av varandra vid anmälan upplevdes också 

i fokusgruppsintervjuerna som ett sätt att överstiga hinder. Att vara starka tillsammans genom 

stöd från andra och inte behöva stå ensam kunde underlätta känslan av något som är svårt. 

”Då har vi gått ihop som en grupp, som ett team och det tror jag är oerhört viktigt så att man 

inte känner att man på något sätt är ensam i detta” (FG 1). Förslag om en konstant stödgrupp 

ansågs positiv. Gruppen skulle bestå av erfarna och motiverade medarbetare. Den här gruppen 

kunde kontaktas för handledning, rådgivning och stöd då det ansågs behövas. ”Jag tänker 

verkligen så med att en liten sådan rådgivande grupp med några härifrån, skulle vara otroligt 

bra. Om inte annat än för att bekräfta att dina iakttagelser är viktiga. Du har sett det du har 

sett” (FG 1). Dock ställde sig en av respondenterna tveksam till om inte sekretessen skulle 

vara ett hinder till stödgruppen. En av respondenterna kom då med ett motargument på hur 

sekretessproblematiken kunde överstigas ” ...ofta kan man ju fråga barnet och föräldrarna om 

man får berätta något, så det blir inte så svårt alltid att lyfta saker” (FG 2). 

Några av respondenterna hade på sin arbetsplats ett nära samarbete med andra 

professioner som pedagoger, socialsekreterare och/eller barnmorskor. Det här upplevdes som 

positivt och kunde då tolkas som ett sätt att överstiga hinder till att upptäcka ett barn som far 

illa. ”Ja, det är mycket folk som är i huset. Det är olika professioner som ser samma patienter 

i ett större sammanhang. Det är jättebra, ju fler ögon som ser ju bättre är det” (FG 3). En 

annan respondent uttryckte: ”Man får ju information på ett helt annat sätt/…/ Vi har ju fler 

kontaktytor” (FG 2).  

Att vara starka tillsammans genom handledning. I samtliga fokusgrupper 

beskrevs handledning som en stor faktor i hur hinder kan överstigas till att anmäla. ”Sen har 

vi mycket stöd i vår handledning också känner jag…” (FG 1). Det nämndes särskilt om de fall 

som var diffusa. ”Vi brukar bolla en hel del i handledningen med psykologerna. Just det där 

ibland när det är lite distanslöst eller gränslöst” (FG 3). Under handledningen upplevdes 

stöd och bekräftelse ”…när vi hade handledning tyckte hon verkligen att vi tänkte rätt och 

gjorde rätt. /…/ Det var liksom det stödet man behövde kände jag” (FG 1).  

Dock saknade en del av respondenterna renodlad handledning på sin arbetsplats. 

”Vi borde ha sammankomster, handledning, att någon får lyfta ett ärende och den får prata 

till punkt om det” (FG 2). Här beskrevs det istället om andra kollegiala träffar och betydelsen 

av att faktiskt ta sig tid till att träffas. ”Våra närområdesträffar vi har /…/ Att man lyfter lite 

om det är något man funderar på” (FG 2). 
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Att vara starka tillsammans genom att chefen står som ansvarig. 

Respondenterna upplevde även att ett sätt att överstiga hinder till att anmäla var då chefen 

stod som ansvarig. Känslan av att vara starka tillsammans uppstod och en trygghet i att inte 

själv behöva stå för anmälan upplevdes.” ...där gick ju vår avdelningschef och 

verksamhetschefen in och anmälde och då var det ju lättare för oss som hade kontakten med 

familjen att fortsätta för det var inte mitt namn som stod” (FG 1). En respondent upplevde att 

i en del fall var det en nödvändighet att chefen tog på sig anmälan. ”Det har blivit så för att 

anmälan ska bli av. Det är ju ingen garanti, men det är ju så att en del har velat backa och 

inte göra en anmälan” (FG 2). Dock poängterades det att det egna ansvaret aldrig kan 

förbises. ”Även om man som personal har överlämnat det till verksamhetschef så försvinner 

ju inte ansvaret. Man är ju fortfarande skyldig att se till att anmälan blir gjord. /…/ alla som 

jobbar med barn har skyldighet” (FG 2). 

Att vara starka tillsammans genom stöd från socialtjänsten. Som tidigare 

beskrivet i resultatet kan en avsaknad av stöd från socialtjänsten upplevas leda till ett hinder 

att anmäla. I motsättning till det här upplevdes socialtjänsten som ett stöd från de flesta av 

respondenterna, där särskilt telefonrådgivningen upplevdes som positiv. Det här kan därför 

tolkas som ett sätt att kunna överstiga hinder till att anmäla vid misstanke om att barn far illa. 

”Att man kan ringa och prata med dem. Att det här och det här har hänt vad tycker ni? Kan 

ni ge någon insats? Jag tycker att det fungerar jättebra” (FG 2).  

I två av fokusgrupperna upplevdes det att det tidigt togs in hjälp och stöd från 

socialtjänsten. Det upplevdes en förståelse att tillsammans med socialtjänsten kan det ske ett 

bra samarbete som i sin tur gynnar barnets och familjens livsvärld. En aspekt som är viktig för 

ett gott samarbete upplevdes vara förståelsen om vem som gör vad. I en av fokusgrupperna 

ansågs att information om hur socialtjänsten arbetar kunde vara värdefull. ”Men man skulle 

väl kunna ha med det som önskemål i alla fall. Att någon socialsekreterare skulle komma och 

ha lite föreläsning för oss” (FG 1).  Det fanns många frågor som var obesvarade. ”Hur det 

läggs fram av sos egentligen vet inte jag. Om de tar en anmälan till sig, hur går de vidare? 

Hur tar de kontakt med familjen? Vad säger man?” (FG 1).  

Att kunna avdramatisera. Beskriver temats andra kategori där respondenterna 

upplevde att hinder kan överstigas till att anmäla och upptäcka, genom att avdramatisera 

anmälningsprocessen samt avdramatisera genom- riktlinjer och utbildning. 
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Att kunna avdramatisera anmälningsprocessen. En annan viktigt aspekt för att 

kunna överstiga hinder till att anmäla upplevdes vara att avdramatisera begreppet ”anmälan” i 

sig. För de flesta av respondenterna klingade ordet ”anmälan” negativt. ”Anmälan” kunde 

upplevas som hårt och anklagande gentemot föräldrarna. ”Jag skulle vilja att det heter 

ansökan om råd och stöd istället för anmälan”(FG 1). De respondenter som har upplevt ett 

bra samarbete med socialtjänsten uppfattade dock inte ordet ”anmälan” som negativt. 

Tvärtom, upplevdes det som avdramatiserat.  

”Det tycker inte jag känns så svårt att anmäla. Jag tycker nästan att det har 

blivit tvärtom. Man vet ju ändå att socialförvaltningen innerst inne är till för att 

hjälpa det här barnet. Så jag tycker inte att det känns så svårt längre, jag tycker 

inte det” (FG 2). 

Ett par av respondenterna i en av fokusgrupperna arbetade tidigt med att få en 

inblick i familjens vardag. En relation och ett samförstånd mellan sjuksköterska och familjen 

kunde långsamt byggas upp. I de flesta fall upplevdes det här resultera i att det blev färre 

anmälningar och familjen själva gjorde ansökan till socialtjänsten. Processen upplevdes då 

mer avdramatiserad. ”Målet var att vi skulle komma in i familjen tidigt med hjälp så att det 

inte skulle bli så mycket anmälningar. Det var det målet vi hade och då blir det fler 

ansökningar som görs innan det görs en anmälan” (FG 3). De ville dock poängtera att det är 

viktigt att fånga familjen precis i det läge när de är redo att göra en ansökan. Annars 

upplevdes en risk att de går hem och sedan ångrar sig. 

Att kunna avdramatisera genom riktlinjer. Flera av respondenterna upplevde 

ett behov ”att inte behöva uppfinna hjulet varenda gång” misstanke väcks om att ett barn far 

illa. Både det känslomässiga- och praktiska arbetet upplevdes som avdramatiserande om det 

fanns en klar rutin att luta sig emot. ”Men det är ju som att vi har en mall för allt annat så 

borde vi ju ha en mall för det här med” (FG 1). 

Att kunna avdramatisera genom utbildning. Att få utbildning i ämnet barn som 

far illa är något som upplevdes som en viktig del i att kunna avdramatisera. ”Det var ju bra 

att vi hade den där utbildningsdagen” (FG 1). Kunskapen om hur barn som far illa kan 

upptäckas behövs då det är ett område som upplevs svårt. Genom utbildning upplevs 

sjuksköterskor få mer kunskap om området, vilket leder till att fler barn upptäcks och fler 

anmälningar görs. Vanan blir större och osäkerheten minskar, och en avdramatisering 

upplevs. Att utgå från olika fall under utbildningen upplevdes som positivt då det blir mer 
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verkligt och lättare att ta till sig kunskapen. ”Det var mycket bra fall och det var mycket som 

väckte tankar och då var det också något fall där barnet blivit misshandlad och hade 

blåmärken över hela kroppen och hur man då går tillväga” (FG 1). 

Att uppleva kontinuitet. Beskriver temats sista kategori där respondenterna 

beskrev hur hinder till att upptäcka kan överstigas genom att uppleva kontinuitet genom att 

vara tillgänglig för barnet och att våga fråga. 

Att uppleva kontinuitet genom att vara tillgänglig för barnet. Ett sätt att 

överstiga hinder till att upptäcka barn som far illa, upplevdes kunna vara att kartlägga barnet 

under en längre tid. Genom att följa dem kontinuerligt kan avvikande beteende upptäckas. 

Barnet upplevs även få ett ökat förtroende för sjuksköterskan där det har funnits en 

kontinuerlig relation under en längre tid och genom det våga berätta.  

”Vi ser dem över tid och vi ser dem i olika sammanhang och vi är flera som ser 

dem. Och hur de fungerar. Sen är det tillgängligheten också, att när de vill 

prata så finns ju vi oftast där” (FG 2). 

 Kontinuitet upplevdes som en viktig aspekt för att överstiga hinder till att 

upptäcka barn som far illa. Då kontinuiteten i kartläggning av barnet hindrades på grund av 

uteblivna tidsbokade besök kunde spontana hembesök eventuellt vara en lösning. Spontana 

hembesök leder till en inblick av hur familjen har det och deras rätta hemsituation uppträder. 

Dock upplevdes det hos en av respondenterna att det kunde tolkas som ett påhopp och leda till 

en sämre relation. ”Det skulle absolut vara en lösning, men då skulle jag känna mig som en 

polis som kommer/…/ Men visst skulle man önska det ibland. Att vara en liten fluga därinne 

och se hur de har det därhemma” (FG 3). 

Att uppleva kontinuitet genom att våga fråga. Att våga fråga upplevdes i några 

av fokusgruppsintervjuerna som ett sätt att överstiga hinder till att upptäcka. Även om det är 

tunga frågor att ställa så kan det vara viktigt att våga ställa just de frågorna i just den stunden 

både till barnet och till föräldern och att en kontinuitet av frågandet uppstår. Att vara öppen 

för att höra sanningen och genom det upptäcka att något inte stämmer. ”Men kanske man ska 

våga fråga då när de kommer och säger att de har ont i kroppen. Att man faktiskt frågar, hur 

har du det hemma? /…/ Alltså det kanske man ska ha som rutin?” (FG 2). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 Syftet med studien var att beskriva de upplevelser som specialistutbildade 

sjuksköterskor inom barnhälso- och sjukvård upplever vid misstanke om när ett barn far illa. 

Analysen resulterade i fyra teman: Att möta barn som misstänks fara illa. Att vara 

medveten om olika hinder för att upptäcka barn som far illa. Att känna sig hindrad att 

anmäla vid misstanke om att ett barn far illa. Att kunna överstiga hinder till att 

upptäcka samt anmäla vid misstanke om när ett barn far illa. 

 I resultatets första tema beskrivs mötet med ett barn som misstänks fara illa som 

svårt för respondenterna. Det här är något som bekräftas i en studie, där ett sådant möte 

väcker starka känslor som kan vara svåra för sjuksköterskan att bemästra (Paavilainen et al., 

2002). Söderman & Jackson (2011) menar även att de här känslorna är viktiga att kunna 

hantera för att primärt kunna se till barnets behov (Ibid.). Något som också var påtagligt i 

resultatet är att samtidigt som det är svårt har sjuksköterskor ett professionellt ansvar de måste 

beakta. Ansvarskänslan kan leda till att en känsla av maktlöshet uppstår. En studie beskriver 

sjuksköterskans ansvar som att vara barnets ”ombud” (Ibid.) i likhet med studiens resultat 

benämndes ansvaret att vara barnets ”försvarsadvokat”.  

Resultatets andra tema beskriver sjuksköterskans svårigheter att upptäcka barn 

som far illa genom olika föreställningar. Respondenterna nämnde bland annat att ha olika 

uppfattningar om när barn som far illa som ett hinder. Det här i enlighet med en studie där det 

påvisar att personliga föreställningar, beteendekontroll och en känsla för professionellt ansvar 

är en betydande faktor huruvida barn som far illa upptäcks och anmäls (Ben Natan, Faour, 

Naamhah, Grinberg, & Klein-Kremer, 2012). Ett annat hinder som framgick i resultatet och 

som kan kopplas till ovannämnda är upplevelsen av att inte vilja tro något ont och en 

omhuldande personlighet. Det här i enlighet med en studie (Lagerberg, 2001) som visar att det 

finns en omedveten ovilja att komma till insikt om att barn far illa (Ibid.). Vårdgivarens 

personlighet kan därför vara ett hinder för att anmäla (Fraser, Mathews, Walsh, Chen, & 

Dunne, 2010). Något som även bekräftas i en studie (Tingberg, Falk, Flodmark, & Ygge, 

2009) där det beskrivs om de psykologiska försvarsmekanismerna som människor besitter, 

och då främst hos hälso- och sjukvårdspersonal (Ibid.). Den här tron överensstämmer också 

med en forskningsstudie (Jones et al., 2008) som visar att läkare har benägenhet att söka efter 

andra förklaringar om hur skada hos barnet har uppstått. Som i de flesta medicinska 
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bedömningar gör läkarna en övervägning om trolig orsak. Bedömningen i sin tur baseras på 

tidigare erfarenhet och om tidigare anmälningar har varit befogade. När det då uppkommer en 

misstanke om att ett barn far illa tenderar den att övervinnas genom ignorering och annan 

förklaring för skada modifieras och/eller förstärks. Det här kan beskrivas som en typ av inre 

övertalning om att barnets skada inte kan bero på att en vuxen har behandlat barnet illa (Jones 

et al., 2008). 

 Att ha olika uppfattningar om när ett barn far illa kunde respondenterna uppleva 

som ett hinder att upptäcka då ett barn kom från en välsituerad familj. Det här i enlighet med 

en studie (Ben Natan et al., 2012) där läkare och läkarstudenter upplever det mer svårt att tro 

att något illa pågår i en familj som för sig väl utåt sätt (Ibid.). Kom däremot barnet från en 

redan socioekonomiskt utsatt familj beskrev respondenterna det som mer påfallande. Enligt en 

studie (Björkenstam et al., 2013) har barn som lever i en familj med låg socioekonomisk 

status en ökad risk att utveckla såväl somatiska som psykiska problem. Trots det här belyses 

ändå att barn som far illa kan ses i alla socioekonomiska klasser och att det även finns kända 

riskfaktorer i välsituerade familjer (Ibid.).  

 I temat hinder till att upptäcka beskrivs upplevelsen att det visas upp en falsk 

bild om hur situationen egentligen är i hemmet. Familjen kommer endast på tidsbokade besök 

då det är lämpligt, och för en kort stund kan de samla ihop sig. I resultatet upplevs en 

medvetenhet hos respondenterna att se förbi den falska familjebilden. Däremot framkommer 

det också att de ibland kunde låta sig förföras av föräldrarna och därmed bli hindrade till att 

upptäcka att ett barn far illa. Det här i enlighet med Ben Natan et al. (2012) då en god relation 

mellan vårdare och förälder skapas har vårdgivaren svårare att tro att ett barn kan fara illa 

(Ibid.).  

 Ett annat beskrivet hinder i resulatet till att upptäcka är föreställningen om att 

olika modersmål kunde förhindra en god kommunikation mellan sjuksköterska och barnet. 

Forskning visar på att invandrande barn eller barn till invandrade föräldrar löper större risk att 

bli medicinskt felbedömda på grund av språkbarriärer (Cohen, Rivara, Marcuse, McPhillips, 

& Davis, 2005). En annan studie visar att även föräldrarna upplever det som svårt att förstå 

och göra sig förstådd i sammanhang med hälso- och sjukvården. Det här kan resultera i en 

sämre kvalitet i det vårdande mötet (Levin, 2006). 

 I resultatets tredje tema framkommer det att bristande stöd från kollegor, 

socialtjänst samt riktlinjer är/blir ett hinder till att anmäla för sjuksköterskan. Avsaknad av det 
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kollegiala stödet upplevdes av respondenterna som en viktig faktor i varför en anmälan 

uteblev. Det här bekräftas i en studie (Francis et al., 2012) där sjuksköterskor delgav sina skäl 

för oro till ansvarig läkare, men fick sina misstankar bagatelliserade och anmälan uteblev 

(Ibid.). Saknad av stöd från socialtjänsten upplevdes ofta då sekretessen hindrar en 

återkoppling från socialtjänsten till sjuksköterskan om hur ärendet fortgår efter anmälan. Det 

här bekräftas i en studie av Söderman och Jackson (2011) där BVC-sjuksköterskor upplevde 

ett saknat stöd från socialtjänsten vilket kunde leda till en känsla av otillräcklighet. De ansåg 

att sekretessen som finns mellan sjuksköterskor och socialtjänst ofta var orsaken till att 

hindret uppstod (Ibid.). Sekretessen beskrivs även i en studie av Lagerberg (2001) där den 

upplevs leda till en besvärande fientlighet mellan hälso- och sjukvård och socialtjänsten. 

Sekretessen finns av en anledning - att skydda patienten. Dock är sekretessen en stor orsak till 

att en brist på stöd kan uppstå då en begränsning av att informera varandra om patienter 

orsakas av lagen (Ibid.).  

 Ett annat hinder till anmälan som framstod i studiens resultat var att uppleva 

rädslor. En av rädslorna handlade om att ha fel - tänk om min anmälan är obefogad? Det här i 

enlighet med en studie (Jones et al., 2008) som visar att de som anmälde var mer oroliga för 

vilka konsekvenser anmälan skulle få, än om anmälan skulle kunna hjälpa barnet och familjen 

(Ibid.). En annan studie styrker det här då de som undviker att anmäla har i allmänhet en 

rädsla för att de sätter igång en process som de sedan inte kan kontrollera (Tilden et al., 1994). 

Rädslan för en obefogad anmälan resulterade hos respondenterna även en rädsla att förlora 

barnet och föräldrarna. Den här rädslan bekräftas i en studie där det beskrivs en oro för 

föräldrarnas sätt att reagera på misstankarna om att deras barn far illa samt en osäkerhet på 

hur sjuksköterskan ska agera i bemötandet med föräldrarna (Louwers, Korfage, Affourtit, de 

Koning, & Moll, 2012). Även en annan studie bekräftar det här då sjuksköterskorna har en 

viss tendens att vara tveksamma till att ta upp ämnet för diskussion med föräldrarna 

(Paavilainen et al., 2002). 

 Det fjärde och sista temat resulterade i att kunna överstiga hinder till att 

upptäcka samt anmäla vid misstanke om när ett barn far illa. Här beskriver respondenterna 

bland annat betydelsen av att vara starka tillsammans genom samråd med familjen. Det här i 

enlighet med en studie (Paavilainen et al., 2002) som visar att de flesta föräldrar själva hade 

svårt att ta initiativ till diskussion. Togs frågan upp så tenderade föräldrarna att öppna upp sig 

och tala om problemet. Ett samråd med familjen är därför en nödvändighet (Ibid.) 
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 I resultatet belystes även vikten av att ha kontinuitet för att kunna överstiga 

hinder. Kontinuitet genom att kunna kartlägga och våga fråga om barnets situation, samt följa 

barnet under tid var något som beskrevs som en viktig aspekt hos respondenterna. Det här är 

något som kan visas i en studie (Ben Yehuda et al., 2010) som visar att professionella 

yrkesutövare som har en regelbunden kontakt med barnet och barnets familj, besitter en större 

förmåga i att kunna igenkänna när ett barn far illa (Ibid.). 

 Den sista kategorin under temat att överstiga hinder var behovet av att kunna 

avdramatisera. Ett av behoven som beskrivs av respondenterna är att kunna avdramatisera 

anmälningsprocessen. Begreppet ”anmälan” upplevdes som ett negativt och laddat ord med en 

anklagande ton och det kan upplevas som svårt att delge till föräldrarna. En anmälan kan 

uppfattas som en misstro gentemot föräldrarna, när det egentligen är en rapportering om 

iakttagelser av att barn kan fara illa (Socialstyrelsen, 2004). Ett förslag i resultatet är att det 

skulle heta ”ansökan om råd och stöd”, vilket kan upplevas som mer avdramatiserat.  

 Det framkommer även ett behov av tydliga riktlinjer för att kunna 

avdramatisera. Enligt Socialstyrelsen (2004) ska det på varje arbetsplats, som inberäknar 

myndigheter, finnas en klar rutin om hur en anmälan ska utföras vid misstanke om när ett 

barn far illa. Det är verksamhetsansvarig som ska se till att personalen är medvetna om de 

rutiner som finns när en anmälan ska göras. På arbetsplatsen bör det även finnas väl 

tillgängliga och uppdaterade telefonlistor till socialtjänsten, socialjouren och till polisen 

(Socialstyrelsen, 2004). Tydliga riktlinjer saknas på flera arbetsplatser, och strider därmed 

emot socialstyrelsens rekommendationer. Det bör införas en nationell handlingsplan för 

misstanke när ett barn far illa (Louwers et al., 2012). I dagsläget finns det inga nationella 

riktlinjer inom hälso- och sjukvården. Det finns heller inga nationella rutiner på hur en 

anmälningsprocess kan te sig samt hur en lämplig insats kan se ut (Regeringskansliet, 2012).  

 I resultatet uttrycks ett behov av utbildning för att kunna avdramatisera 

upplevelsen av barn som far illa. Utbildningen resulterar till att sjuksköterskan blir tryggare i 

sin bedömning till att upptäcka och anmäla. En studie (Ben Yehuda et al., 2010) stödjer det 

här då den visar på att ökad kunskap och medvetenhet kräver en adekvat och kontinuerlig 

träning samt utbildning (Ibid.). En annan studie (Paavilainen et al., 2002) beskriver en 

bristande undervisning i ämnet under grundutbildningen (Ibid.). En annan studie (Louwers et 

al., 2012) följer upp det här och menar att det är viktigt att inkludera träning i att upptäcka 
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barn som far illa i grundutbildningen. Det här i sin tur kan leda till att det alltid finns med som 

en differentialdiagnos i tankesättet hos läkare och sjuksköterskor (Ibid.). 

 

Metoddiskussion 

 En kvalitativ ansats valdes till studien för att besvara syftet. Instrumentet i en 

kvalitativ studie är ”ordet” och det kan antingen vara verbalt eller skrivet (Backman, 2008). 

Genom ordet sker en fördjupning av människans livsvärld där erfarenheter, behov och 

handlingar blir synliga i den kvalitativa ansatsen (Friberg, 2006). Den här metoden ansågs 

som bäst lämpad då studien hade inriktning på att undersöka sjuksköterskans upplevelser där 

ordet är framstående.  

 Kvalitativa intervjuer genom fokusgrupper var tillvägagångssättet för 

datainsamling. Fokusgrupper valdes då det ansågs betydelsefullt att få igång en diskussion om 

ämnet för att få fram många olika inriktningar på upplevelser vid misstanke om att barn far 

illa. Det ansågs även som positivt att ha fokusgrupper då det kan väckas en eftertanke hos 

respondenterna som de tar med sig tillbaka till sitt arbete med barn. I en fokusgrupp samlas 

data in genom en gruppinteraktion mellan gruppdeltagarna och där deltagarna har samma 

fokus för att bidra till ett gemensamt samtal. Det här ger en djupare förståelse av människans 

tolkning av ett problemområde (Wibeck, 2010). Om insamling av data hade skett genom 

enskilda intervjuer istället anses det att vissa aspekter hade försvunnit då diskussionen mellan 

respondenterna resulterade till nya tankar.  

 Urvalet var att ha en fokusgrupp från varje område som arbetar med barn vilket 

resulterade i barnhälsovård, skolhälsovård och slutenvård. Anledningen till en önskan om att 

alla områdena var med var att få ett brett synsätt på upplevelser vid misstanke om att barn far 

illa då de olika områdena kunde ha olika förutsättningar. Exempel på att ha olika 

förutsättningar kunde vara att skolhälsovården träffade barnen mer konsekvent och såg dem i 

olika sammanhang, mestadels utan föräldrar. Både barnhälsovården och slutenvården ansågs 

ha en mindre förutsättning att upptäcka då de oftast träffade barnen i föräldrars sällskap. 

Resultatet visar på många olika aspekter av upplevelser hos sjuksköterskor vilket var 

förhoppningen. Dock kunde det ibland upplevas att det blev för mycket olika belysningar att 

ta med. I analysen vid fokusgrupper bör en hänsyn tas till olika faktorer. Bland annat talas det 

om frekvens som innefattar hur många gånger ett ämne tas upp. En annan faktor är omfattning 
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och innefattar hur många personer som pratar om upplevelsen (Wibeck, 2010). Det kunde inte 

alltid bli ett djupgående resultat då fokusgrupperna kunde skilja sig i sitt fokus på upplevelser 

och ibland upplevdes varken frekvens eller omfattning vara framstående i fokusgrupperna om 

en viss upplevelse. Flera fokusgrupper inom ett område kunde eventuellt gett ett mer 

djupgående resultat. Dock hade det eventuellt resulterat i en mer smal syn på upplevelser. En 

svårighet att endast ha respondenter från ett område hade kunnat vara att rekryteringen hade 

kunnat försvåras. Det hade då krävts att många av de sjuksköterskorna i det området hade 

velat delta och både barnhälsovård och skolhälsovård är relativt små grupper. I så fall hade 

författarna behövt söka sig utanför riksgränserna.  

 I studien bestod fokusgrupperna av mellan fyra till sex personer vilket ansågs 

vara ett bra antal enligt författarna. Antal deltagare som en fokusgrupp bör bestå av kan skilja 

sig åt i litteraturen, dock talas det om att det är viktigt att den inte är för stor då det är svårt att 

hålla allas uppmärksamhet (Wibeck, 2010). Det viktigaste är att antalet deltagare anpassas till 

ämnet (Halkier & Torhell, 2010). Eventuellt hade fler fokusgrupper gett ett mer djupgående 

resultat och då hade studiens resultat kunnat stärkas. Dock ansågs tiden och rekrytering av fler 

respondenter som ett hinder. Detta i enlighet med Wibeck (2010) som förklarar att varje 

fokusgruppsintervju genererar i mycket data som ska transkriberas och analyseras vilket är 

tidskrävande (Ibid.). 

 Platsen där fokusgrupperna äger rum bör inge en trygghet hos respondenterna så 

de känner sig fria att dela med sig av sina tankar till gruppen. Platsen bör även vara ostörd så 

att fokus ligger på det aktuella ämnet (Trost, 2010). Fokusgrupperna ägde rum i konferensrum 

på ett sjukhus och miljön var helt ny för två av grupperna. Den tredje gruppen var på sin 

arbetsplats, dock ej i anslutning till sin egen avdelning. För slutenvården kunde det innebära 

att de kände en ökad trygghet då det var en lokal de kände igen vilket kunde ses som en 

styrka. Det kunde även ses som en svaghet att de var på sin arbetsplats då de lättare kunde 

uppleva störningsmoment då vissa av respondenterna skulle påbörja sitt arbetspass i direkt 

anslutning till intervjutillfället samt att de kunde lätt bli kontaktade från avdelningen. 

I analysarbetet framkom olika teman med tillhörande kategorier och 

underkategorier. De har några gånger omarbetats för att tillslut framhäva det slutgiltiga 

resultatet. Då syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser kunde det ibland 

upplevas som en svårighet att endast placera en upplevelse under en kategori då den kunde 

handla om fler kategorier. I den kvalitativa innehållsanalysen ska data inte passa in under två 
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eller flera kategorier. Dock kan det vara svårt då en text handlar om upplevelser. Detta för att 

en människans upplevelse kan vara så sammanflätade så att de kan passa in under flera 

kategorier (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  

 Det som har kommit fram i studien anses ha besvarat studiens syfte och studien 

blir då trovärdig (Kvale et al., 2009). I fokusgrupper kan det finnas en risk att respondenterna 

endast uttrycker det som är socialt accepterat då de inte vill skilja sig ifrån mängden. Genom 

det här kan data som är av relevans för studien utelämnas och trovärdigheten kan då 

försämras (Wibeck, 2010). Det som författarna kan göra är att skapa en god stämning i 

gruppen och visa intresse för alla respondenters åsikter och genom det ha en förhoppning om 

att alla vågar delge det de upplever (Trost, 2010). Att använda sig av redan existerande 

grupper till fokusgrupper kan vara positivt då gruppen redan kan ha en socialt fungerande 

gemenskap (Wibeck, 2010). I fokusgrupperna kände respondenterna varandra mer eller 

mindre sedan tidigare då de arbetade inom samma område och detta upplevdes skapa en god 

atmosfär, där respondenterna kunde känna en trygghet att delge sina tankar. Studiens 

trovärdighet stärks i och med detta då mer data upplevs ha kunnat framkomma. 

 Tillförlitligheten i studien förstärks av att författarna tillsammans analyserade 

varje intervju för sig och diskuterade olika tolkningsmöjligheter (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). Det som var av relevans i texten lyftes fram genom att olika citat plockades 

ut. Vissa av citaten användes sedan för att förtydliga det som sades i resultatet. Citaten 

benämndes med FG 1, FG 2 eller FG 3, detta för att visa vilken fokusgrupp som citatet kom 

ifrån och på det sättet visa att alla fokusgruppintervjuerna var representerade i studiens 

resultat. Det finns oftast inte bara en sanning av ny kunskap utan flera olika tolkningar 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). En förförståelse hos författaren kan påverka 

analysarbetet då författaren endast tittar efter det som bekräftar dennes tankar och undviker 

det som motsäger dem (Wibeck, 2010). Detta kunde till viss del ske under analysarbetet då 

det är författarnas tolkning av de lästa intervjuerna som framkommer. Just därför kan det vara 

svårt för andra forskare att komma fram till samma resultat vid ett annat tillfälle och 

tillförlitligheten påverkas. Att ha fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod hade 

författarna begränsad erfarenhet av och även detta kan ha påverkat tillförlitligheten. Intervjun 

bör ses som ett hantverk där färdigheter och skickligheter som intervjuare nås genom träning 

och erfarenheter (Kvale et al., 2009).  
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 När det talas om studiens överförbarhet handlar det om ifall det är möjligt att 

överföra resultatet till andra grupper eller situationer (Polit & Beck, 2010). Detta tros vara 

möjligt då sjuksköterskor inom andra områden har upplevelser då någon far illa, t.ex. 

våldtäktsoffer. En förståelse för hur andra upplever svårigheter kan hjälpa den egna 

upplevelsen. Att generalisera studiens resultat anses inte vara genomförbart då upplevelserna 

hos sjuksköterskorna kan vara individuella samt att antal intervjuer anses vara för få. En 

vidare utveckling av studien krävs i det fallet för att mer säkert kunna uttala sig om 

utbredningen av åsikter och upplevelser (Wibeck, 2010). 

 

SLUTSATS OCH BETYDELSE FÖR OMVÅRDNADEN 

 Kunskapen som studien ger har betydelse för omvårdnaden då det kan leda till 

att barn som far illa uppmärksammas i större utsträckning. Barnen ges då en bättre 

förutsättning för framtiden och förhoppningsvis minskar risken för att liknande beteende 

upprepas i vuxen ålder.  

 Att möta barn som misstänks fara illa är ett svårt uppdrag för sjuksköterskor. 

Hur kan man som sjuksköterska vara beredd på de här svåra mötena? Författarna anser att en 

tidig introduktion i ämnet under grundutbildningen är väsentligt för att öka kunskapen och för 

att kunna bli medveten om problematiken runt upplevelsen vid misstanke om när ett barn far 

illa. Kunskapen anses även vara i behov av uppdatering då sjuksköterskan är kliniskt 

verksam. En känsla av trygghet som i sin tur inger mod uppstår genom kunskap, vilket kan 

leda till att fler anmälningar rapporteras till socialtjänsten.  

 Författarna har tolkat respondenternas upplevda hinder som tungt att bära på. 

Exempel på det här kan vara rädslor och osäkerhet. Rädslorna och osäkerheten kan bli svårt 

för sjuksköterskan att hantera, och en känsla av otillräcklighet kan uppstå. Det här kan i 

slutändan resultera i ett försämrat välmående hos sjuksköterskan, som även då ger en 

försämrad vårdkvalitet. Det anses vara nödvändigt med vidare forskning i ämnet om hur 

sjuksköterskans känslor kan bemötas samt hanteras.  

 Författarnas slutsats är att sjuksköterskor har goda tankar om hur hinder kan 

överstigas. Ett exempel på det här är att det krävs ett förbättrat samarbete med socialtjänsten. 

Hur kan man vara trogen lagen och ändå hitta vägar att kommunicera? Författarnas förslag är 

att sjuksköterskan delger föräldrarna informationen om vilken sekretess socialtjänsten har 
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gentemot sjuksköterskan och att en återkoppling om hur det går för dem i utredningen ej är 

tillåten. Att ge informationen till föräldrarna att socialtjänsten behöver få deras medgivande 

för att få ge återkoppling till sjuksköterskan kan leda till att föräldrarna själva tar upp det med 

socialtjänsten. Ett annat förslag är att socialtjänsten kan behöva påminnelser från hälso- och 

sjukvården om att ställa frågan till föräldrarna om deras medgivande att delge information. 

Socialtjänsten bör få information om vad en återkoppling kan innebära för sjuksköterskan då 

en anmälan är befogad. En återkoppling ger sjuksköterskan en ökad tilltro till den egna 

intuitionen. Det här kan leda till att sjuksköterskan vågar lita på sin magkänsla i nästa fall där 

misstanke väcks om att ett barn far illa. 

 Det paradoxala är att en anmälan inte behöver betyda att barnet får det bättre. 

Dock är det viktigt att ha med sig att ett barn som far illa kanske känner sig förrådd av hela 

vuxenvärlden, och om då en annan vuxen går in och bekräftar barnets utsatthet så visar det i 

alla fall att barnet är betydelsefull. ”För står inte jag upp för barnet vem gör det då?” (FG 3). 

 

TILLKÄNNAGIVANDE 

 Ett stort tack till vår handledare Regina Santamäki Fischer för god handledning, 

där du har hjälpt oss framåt i vår studie på ett positivt sätt. Även ett stort tack till 

sjuksköterskorna som deltog i fokusgrupperna. 
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BILAGOR 

Bilaga 1- Informationsbrev till respondent   

Hej! 

Vi, Lina Möller och Maria Liljeblad, är två sjuksköterskor som läser vår specialistutbildning 

inom barn- och ungdom på Umeå Universitet. I vår utbildning ingår det att göra en 

magisteruppsats om barnsjuksköterskans arbete med barn och ungdomar.  

År 2011 gjorde Socialstyrelsen en studie där det visade att hälso- och sjukvården är den 

myndighetsgrupp som lämnar minst orosanmälningar om barn som far illa till Socialstyrelsen. 

Studien visade även att anmälningarna ökade ju äldre barnet blev, närmare 13-17 år. Vi som 

sjuksköterskor möter barn i unga åldrar, vad är det då som gör att vi som yrkesgrupp har lägst 

anmälningsnivåer? Vi har därför valt att skriva om barn som far illa, och vill då undersöka 

barnspecialiserade sjuksköterskors upplevelser vid misstanke om när ett barn far illa samt 

upplevda hinder som kan orsaka utebliven orosanmälan till Socialstyrelsen. 

Vi planerar att intervjua specialistutbildade sjuksköterskor som arbetar med barn om 

ovannämnda ämne. Intervjuerna kommer ske i fokusgrupper med cirka 5-6 deltagare/grupp. 

Fokusgrupperna kommer vara fördelade barnhälsovården-, skolhälsovården-, och 

slutenvården för sig. Vi kommer båda att närvara vid samtliga intervjutillfällen. Intervjuerna 

kommer att spelas in. Inspelningarna behandlas sedan konfidentiellt, materialet avidentifieras 

och efter bearbetning och analys kommer det inspelade materialet att förstöras. 

Fokusgruppsintervjun kommer pågå i cirka 2 timmar.  

Tid:  

Plats:  

Vi skulle vilja att ni ser det här som en kompetensutveckling och en chans att kunna ta upp 

ämnet för diskussion på er arbetsplats. Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst 

avbryta ert deltagande utan att uppge orsak.   

Om ni redan nu vet att ni inte kan eller inte vill delta så hör gärna av er så fort som möjligt. 

Finns det frågor eller funderingar kontakta oss gärna via mail eller telefon. 

Med vänliga hälsningar  

Lina Möller & Maria Liljeblad 

Växjö 130123 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 1, Informationsbrev till respondent 

 

Student 

Lina Möller 

liba0043@umu.student.se  

0703-907058 

 

Student 

Maria Liljeblad 

mali0503@umu.student.se 

0733-969408 

 

Handledare, universitetslektor 

Regina Santamäki Fischer  

resa0001@umu.se 

0705-523187 
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mailto:resa0001@umu.se


 
 

 

Bilaga 2- Intervjuguide      

 

Begreppet ”Barn som far illa” 

1. Vad tänker ni på när ni hör begreppet ”barn som far illa”? 

2. När anser ni att ett barn far illa? 

a. Hur upplever ni en sådan situation i er yrkesroll? 

 

Upplevda hinder till utebliven orosanmälan 

1. ”År 2011 gjorde Socialstyrelsen en studie där det visade att hälso- och sjukvården är 

den myndighetsgrupp som lämnar minst orosanmälningar om barn som far illa till 

Socialtjänsten” – vad tror ni det beror på? 

2. Vilka hinder upplever ni kan orsaka utebliven orosanmälan till Socialtjänsten vid 

misstanke om när ett barn far illa? 

a. Hur kan hindren överstigas? 

 

Handlingsplaner 

1. Känner ni att ni vet vad som ska göras vid misstanke om när ett barn far illa? 

a. Vad finns det för handlingsplaner på er arbetsplats vid misstanke om när ett 

barn far illa? 

 

  



 
 

 

Bilaga 3- Exempel på Innehållsanalys  

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kodning Underkategori Kategori  Tema  

”Då får man 

verkligen tänka att 

man är ju här för 

barnets skull, det 

gör ingenting om 

föräldrarna inte 

tycker om mig. För 

står inte jag upp 

för barnet vem gör 

det då? Finns 

ingen annan som 

gör det” (FG 3). 

 

”Dom små barnen, 

många gånger är 

de så lojala. Dom 

kanske känner att 

det här är fel, men 

ändå skyddar dom” 

(FG 3). 

 

”Personligen 

tänker jag, jösses, 

vad sätter jag 

igång om detta inte 

stämmer? Vad 

ställer jag till för 

familjen? Det är 

min värsta rädsla” 

(FG 1). 

 

”Utan verkligen gå 

på sin magkänsla 

och kanske 

diskuterar med 

någon annan som 

har mer erfarenhet 

än en annan. Det 

är det man behöver 

många gånger, så 

att man har någon 

att bolla med. Så 

att man känner att 

man är på rätt 

spår” (FG 2). 

 

Att vara där för 

barnets skull, 

om inte jag gör 

det vem gör det 

då? 

 

 

 

 

 

Barn skyddar 

sina föräldrar 

genom lojalitet. 

 

 

 

Vad ställer jag 

till med i 

familjen om 

detta inte 

stämmer? 

 

 

 

Bolla med mer 

erfaren kollega 

och känna att 

man är på rätt 

spår. 

Att vara där 

för barnets 

skull 

 

 

 

 

 

 

Barns 

lojalitet. 

 

 

 

 

Rädsla att ha 

fel och dess 

konsekvenser 

 

 

 

 

Stöd från 

kollega 

         ___ 

 

 

 

 

 

 

 

         ___ 

 

 

 

 

 

Att uppleva 

rädsla att ha fel 

 

 

 

 

Att vara starka 

tillsammans 

genom kollegialt 

stöd 

Att känna 

ansvar 

 

 

 

 

 

 

Att ha 

föreställningar 

om att barn är 

lojala mot sina 

föräldrar 

 

 

 

Att vara 

hindrad av 

rädsla 

 

 

 

 

Att vara 

starka 

tillsammans 

Att möta barn 

som misstänks 

fara illa 

 

 

 

 

 

Att vara 

hindrad att 

upptäcka barn 

som far illa 

genom 

föreställningar 

 

 

 

Att vara 

hindrad att 

anmäla vid 

misstanke om 

att ett barn far 

illa 

 

 

Att kunna 

överstiga 

hinder till att 

upptäcka samt 

anmäla vid 

misstanke om 

när ett barn 

far illa  

 

 


